
MODELO RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM  

 

CMARP –  CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE RIBEIRÃO PRETO  

NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civi l ,  profissão, portador(a) da 

cédula de identidade RG, inscrito no CPF/MF sob o nº,  residente e 

domici l iado ( informar endereço completo, telefone e email) ,  vem, 

respeitosamente, à presença de sta Câmara, na forma da Lei  Federal nº 

9.307/96, apresentar RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM ,  

interposto por  NOME COMPLETO, nacionalidade, estado civi l ,  profissão, 

portador(a) da cédula de identidade RG, inscrito no CPF/MF sob o nº,  

residente e domici l iado ( informar endereço completo, telefone e email ),  

na forma e com o devido respeito, pelas razões que seguem: 

DA DEFESA EM RELAÇÃO AO FATO NARRADO NO REQUERIMENTO  

Expor de forma clara sua resposta a solicitação de arbitragem  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. A opção é pela formação de Tribunal Arbitral (  )  ou árbitro único().  

2. Interesse na real ização de mediação prévia: sim (  )  não (  )  

3. Existe nova parte a ser incluída no procedimento: sim (  )  não (  )  

Sendo positivo, incluir e qualif icar a nova parte  ( informar nome, 

qualif icação e  endereço completos, telefone e email ) .  

4. Há pedido contraposto: sim (  )  não (  )  

Sendo positivo,  expor de forma clara e sucinta o objeto da arbitragem  

INDICAÇÃO DO ARBITRO :   

Indicar e qualif icar o pretendente árbitro , se essa for a vontade,  ou 

delegar a Câmara a indicação.   



Desde já, sendo o caso, conforme designado pelo Regulamento dessa  

instituição, outorgo poderes  para que esta Câmara indique o(s) 

árbitro(s). e, se for o caso, o(s)  seu(s) substituto(s).  

PEDIDO:  

Descrever os pedidos/requerimentos  de forma resumida,  clara e objetiva. 

Nos termos em que pede deferimento.  

Cidade e data  

Assinatura do requerente e do advogado (se houver)  

 


